Telescoopcamera PCE-IVE 330
Telescoopcamera voor de diagnose en controle van moeilijk toegankelijke locaties / voor
machine- en installatiediagnoses / 8" LCD-display / 12 heldere LED’s aan de camerakop met
een instelbare helderheid / opslagfunctie / videofunctie / flexibele camerakop
De Endoscoop PCE-IVE 330 wordt gebruikt voor de diagnose en controle van moeilijk toegankelijke
locaties bij voertuigen, containers, machines en installaties. De 3 meter lange telescoopstang van
de endoscoop maakt het mogelijk zelfs de meest moeilijk bereikbare locaties te bereiken. Hierbij
kan gebruik worden gemaakt van de flexibele camerakop voor het maken van video-opnames. De
camerakop is buigbaar in de gewenste positie, waardoor het maken van opnames in verschillende
hoeken mogelijk wordt gemaakt. Er bevinden zich 12 heldere LED’s aan de camerakop met een
instelbare helderheid, voor een goede belichting van de meetlocatie. De helderheid kan aangepast
worden, met behulp van een draaiknop aan de handgreep van de telescoopcamera.
Dit alles zorgt ervoor dat met behulp van de endoscoopcamera ook aan de binnenkant van
machines potentiële gevaren op tijd gedetecteerd kunnen worden. Denk hierbij bijv. aan de detectie
van breuken in onderdelen. Naast de normale meetmodus, waarbij beelden alleen worden
overgedragen op het display, kan ook gebruik gemaakt worden van de video-opnamefunctie (indien
er een SD-kaart geplaatst is). Hierdoor kunnen ook de prestatiekenmerken van individuele
componenten gecontroleerd worden om eventueel later geoptimaliseerd te worden.
In de leveromvang vindt u, naast een passende SD-kaart, tevens een SD-kaartadapter voor de
aansluiting op een pc. Bij het aansluiten en opstarten van de pc worden de video’s automatisch op
datum en tijd gesorteerd, voor een overzichtelijke verwerking van de data. Hiertoe dienen de datum
en tijd van de besturingselementen wel correct ingesteld te worden.
Mocht u vragen hebben over de telescoopcamera PCE-IVE 330, dan kunt u de volgende technische
specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00
03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze
telescoopcamera en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en
regeltechniek.
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- Flexibele camerakop

- Kabellengte max. 3 meter

- 8" LCD-display

- Videofunctie

- Verstelbare helderheid LED’s

- Opslag middels SD-kaart

Technische specificaties van de telescoopcamera PCE-IVE 330
Camera
Camerakop

1/4 CMOS

Pixel

0,3 Megapixel

Belichting

12 x LED (wit)

Cameralengte

320 mm

Diameter camera

32 mm

LCD display

8"

Resolutie

800 * 480

Afmetingen

130 x 80 x 10 mm

Telescoopstang
Maximale lengte

2,3 m

Minimale lengte

0,9 m

Accu
Accucapaciteit

1500 mAh

Uitgangsspanning

12 V DC, 500 mA

Laadadapter
Ingangsspanning

100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz

Uitgangsspanning
DVR

12 V DC, 500 mA

PAL uitgang

704 x 576 (PAL)

Videoformaat

MPEG-4
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Opnameformaat

ASF

SD-kaart

2 ... 32 GB

Algemene informatie
Lengte

maximale lengte kabel: 3 m

Voeding

12 V DC

Omgevingsomstandigheden

-20 ... +50 °C

Leveromvang van de telescoopcamera PCE-IVE 330
1 x Camerakop
1 x 8" LCD-Monitor
1 x Accu
1 x Telescoopstang
1 x Zwenkgewricht
1 x Draagriem
1 x SD-Kaart
1 x SD-kaartadapter
1 x Koptelefoon
1 x Ladeadapter
1 x Handleiding
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